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Versió Original en Català. VOC signi-
fica això. Però no ens quedem aquí. 
Sí, promocionem l’ús de la llengua en 
l’àmbit audiovisual. Sí, potenciem que 
el talent emergent esculli el català per 
a les seves creacions. Sí, fem possible 
que aquest talent sigui conegut a més 
de 70 sales arreu dels països catalans 
mitjançant la Mostra, i que sigui reco-
negut mitjançant els Premis VOC.

Però hi ha quelcom més important: 
connectem la realitat, la veu creati-
va d’aquests curtmetratges, amb les 

seves vivències emocionals farcides 
d’actualitat. Ens interpel·len, ens fan 
reflexionar i ens proposen que cada 
dia siguem una mica millors, que 
ambicionem amb rotunditat la nostra 
llibertat.

Els Premis VOC Mostra d’audiovisual 
en català és un cicle de curtmetratges 
de ficció i documentals creats entre 
el 2020 i el 2021. I volem compartir 
una selecció especial amb les escoles 
i instituts. 

Què és el VOC?
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Aquesta selecció de curtmetratges, de 
ficció i documental, ha estat pensada 
directament pels alumnes de dotze a 
divuit anys (de forma orientativa), on 
trobaran històries que, directament o 
indirectament, s’integren dins del seu 
imaginari emocional. Cadascun d’ells 
presenta històries diferents. Però 
totes demanen pensament, reflexió i 
complicitat.

Són curtmetratges reconeguts per fes-
tivals nacionals i internacionals, confi-
gurant una sessió excel·lent, de qualitat 
i diversa. En cap cas deixarà indiferents 
als alumnes que la gaudeixin. 

Per tal d’adaptar-nos a les circumstàn-
cies d’aquest any els curtmetratges 
es podran visualitzar al mateix centre 
educatiu, sense necessitat de desplaçar 
els alumnes. 

Sessió per instituts

La selecció de curtmetratges és la següent: 

Animal Salvatge (documental) 
de Maria Besora 23’

Rega’m les plantes (ficció)  
de Jordi Sanz 17’

Vull ser pastora (documental)
de Maria Velasco 10’ 12’’

Sol sol (ficció) 
d’Àlex Arroyo 10’ 14’’

    Total: 60’ 26’’
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ANIMAL
SALVATGE
(DOCUMENTAL)

Direcció
Maria Besora

Producció
Escac Films

Any
2021

Durada
23’

Sinopsi:

Janira té tres anys i no parla com la resta dels 
nens de la seva edat. Les seves dificultats de 
llenguatge preocupen els adults que l’envolten 
però ella mostra resistència a fer el que li caldria 
per superar-les. És feliç envoltada d’animals, 
amb els que es comunica d’una forma molt 
especial i sembla que prefereixi el seu món 
al dels humans. Créixer, però, és inevitable i 
va arribant el moment d’escollir entre seguir 
sent salvatge o adaptar-se a la societat.

TEMES: 

Infància; naturalesa; integració, incomunicació
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ABANS DEL VISIONAT

Proposem un exercici cinematogràfic: abans del visionat i sense haver llegit la si-
nopsi de la pel·lícula, tancarem els ulls i escoltarem el primer minut de la pel·lícula. 
A l’acabar, elaborarem una llista de sons que hem escoltat en aquest inici del film. 
També podem escriure emocions que ens han transmès els sons. 

A continuació, farem una posada en comú i parlarem totes juntes sobre el que 
hem descobert. Quines sensacions ens ha transmès el que hem escoltat? Les rela-
cionem amb certs records propis? Què diu la protagonista en el primer minut? Per 
què creieu que costa d’entendre quan parla?

DESPRÉS DEL VISIONAT

Analitzarem la peça i respondrem en grups reduïts les següents preguntes:

• Per què el títol es diu Animal Salvatge?

• Què li passa a la Janira?

• Elabora una descripció de qui és la protagonista. No ens fixarem només 
      en els aspectes físics sinó també emocionals.

• Què ens ha sorprès més del curtmetratge?

• Per què els animals són tan importants per la Janira?

Ens preguntarem sobre la capacitat de l’aprenentatge i les diferencies que poden 
haver-hi entre nosaltres. Què significa tenir dificultats per comunicar-se? Com 
ens sentiríem si ens tractessin diferent pel simple fet de no comunicar-nos amb 
la facilitat que ho fan les altres persones? Què passaria si no poguéssim parlar? O 
escoltar? O veure? Què vol dir la inclusió social? I com podem tenir inclusió a l’au-
la? I com podem aconseguir tenir una societat més inclusiva i justa amb totes les 
persones?

ALGUNES PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A CLASSE:
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• A la pel·lícula “Estiu 1993” de Carla Simón, la Frida, protagonista, també té 
un conflicte d’incomunicació amb el món que l’envolta. De forma opcio-
nal, si volguéssiu visionar-la, trobareu la pel·lícula a Filmin (3€ lloguer de 
la pel·lícula per 24h o subscripció): filmin.es/pelicula/verano-1993. Pot ser 
interessant visionar la pel·lícula i analitzar les protagonistes d’”Estiu 1993” i 
“Animal Salvatge”. Quines diferències i similituds hi ha? Com afronten el seu 
entorn? Com resolen cada una d’elles el seu “conflicte”?

• Si volem aprofundir més amb la pel·lícula de Carla Simón, aquí trobareu un 
dossier pedagògic molt complet. “FILMOTECA PER A LES ESCOLES 2020-
2021 - ESTIU 1993, DE CARLA SIMÓN”. Material didàctic elaborat Per A Bao 
A Qu, 2020. abaoaqu.org/

• Si us interessa saber més sobre la pel·lícula “Estiu 1993” trobareu diferents 
materials del procés de creació a: insidecinema.org/ca/estiu1993-diari. Es-
tiu 1993: Carla Simón, Núria Aidelman dins del projecte Inside Cinema d’A 
Bao A Qu. abaoaqu.org/ 

RECURSOS RELACIONATS

https://www.filmin.es/pelicula/verano-1993
https://filmoteca.cat/web/sites/default/files/2020-12/Dossier%20Estiu%201993_Filmotecaescoles.pdf
https://filmoteca.cat/web/sites/default/files/2020-12/Dossier%20Estiu%201993_Filmotecaescoles.pdf
https://www.abaoaqu.org
https://www.insidecinema.org/ca/estiu1993-diari
https://www.abaoaqu.org
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REGA’M
LES PLANTES
(FICCIÓ)

Direcció
Jordi Sanz
Producció
Aroma Films
Any
2021
Durada
17’

Sinopsi:

Jan, un jove de 22 anys, rep la visita inesperada 
de la seva mare, Mercè, qui li ha portat una planta 
que van plantar junts temps enrere. Passaran una 
nit junts, banyada per moments de felicitat, de 
nostàlgia, d’amargor i de tristesa. El que per a ell 
serà una simple visita més de la seva mare, per 
a ella serà l’adéu definitiu al seu fill: ha vingut a 
acomiadar-se. Si ella pensava en el seu fill cada 
vegada que regava la planta, ara ell pensarà 
en la seva mare cada vegada que ho faci.

TEMES: 

Salut mental, relacions famíliars, solitud.
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ABANS DEL VISIONAT

Dedicarem uns minuts a reflexionar sobre la importància de la salut mental. Què 
vol dir “ser normal”? Com lidiem amb la tristesa? On podem acudir si ens sentim 
tristes? Quins casos coneixem al nostre voltant i com podem afrontar situacions 
difícils? Quins treballs de cures podem fer per ajudar-nos entre nosaltres?

DESPRÉS DEL VISIONAT

Analitzarem la peça en grup i respondrem en grups reduïts les següents preguntes:

• Per què el curtmetratge es titula “Rega’m les plantes”?

• De quina forma actua el protagonista quan veu a la seva mare desani-
mada? Per què creieu que actua com si estigués “fart” de la seva mare? 
Quina responsabilitat té el protagonista sobre els actes de la mare?

• De quina forma cinematogràfica ens adonem de la mort de la mare?

• Què creieu que vol transmetre el director del film amb la pel·lícula? Ana-
litzem el final de la pel·lícula tornant a visionar els últims 3 minuts. Quin 
és l’últim pla i per què creieu que l’ha escollit el director?

ALGUNES PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A CLASSE:

Si voleu aprofundir amb el tema de la salut mental a les aules, podeu visitar el pro-
jecte “What’s Up! Com vas de salut mental?”. Un projecte, dirigit a l’àmbit educatiu, 
que es fonamenta en materials, recursos i experiències per abordar l’estigma i la 
discriminació de manera multifocal als instituts, amb persones joves. 

Adjuntem aquí el “guió il·lustrat” (storyboard) que va elaborar Jordi Sanz per pla-
nificar el curtmetratge “Rega’m les plantes”. Podeu observar-lo i retornar al film 
per trobar la relació entre les vinyetes dels dibuixos i el curtmetratge en qüestió. 
Penseu que ha estat fidel al que va planificar “sobre paper” o hi detecteu moltes 
diferències?

RECURSOS RELACIONATS

1Un guió il·lustrat o escenari/guió gràfic (en anglès, storyboard, o simplificat story) és la represen-
tació il·lustrada d'una pel·lícula abans de la seva realització. És un document tècnic format d'un 
conjunt de vinyetes o d'il·lustracions mostrades en seqüència amb l'objectiu de servir de guia per 
entendre una història, previsualitzar una animació o seguir l'estructura d'una pel·lícula en la re-
producció, acompanyades generalment del text dels diàlegs o de la veu en off i d'altres anotacions 
tècniques relatives als efectes sonors o visuals.

https://obertament.org/ca/educacio/projecte-what-s-up
https://drive.google.com/file/d/1wphLSDvfq5MuEKTFGjCXw8DdY7450iWK/view
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VULL SER
PASTORA
(DOCUMENTAL)

Direcció
Maria Velasco

Producció
–

Any
2021

Durada
10’12”

Sinopsi:

Apropament a la història de la Cati, una 
pastora de 80 anys que cada dia pastura el 
ramat en terres empordaneses. Viu i treballa 
sola, però tot i la duresa del seu ofici afronta 
el seu dia a dia amb energia i felicitat. 
Una història senzilla però conmovedora 
que ens fa reflexionar sobre el valor de la vida.

TEMES: 

Oficis en extinció, ruralitat, dones, 
vellesa, respecte a la naturalesa.



10

ABANS DEL VISIONAT

Analitzarem la fotografia i imaginarem qui pot ser la dona que hi apareix.

Com creieu que és el seu dia a dia? On viu i com? Amb qui? 
Sempre ha treballat de pastora? S’estima als seus animals?

Opcional: podeu redactar un petit text on us imagineu el dia a dia de la pastora.

Seguidament, visionarem la presentació del film, on la Maria Velasco, la directora 
de “Vull ser pastora”, ens explica qui és i com va néixer el projecte i la pel·lícula. 

DESPRÉS DEL VISIONAT

Analitzarem la peça en grup i cadascú de nosaltres explicarà quins aspectes ha 
endevinat de la vida de la Cati i quins l’han sorprès.

• Quina relació té la Cati amb els animals? Què signifiquen per ella? Creus 
que són com una família?

• Quina diferència hi ha entre la Cati i el seu ramat i una granja gran d’ani-
mals (ramaderia intensiva)?

• Quines diferències trobes entre la vida de la Cati i la nostra? 

• Com seria la teva vida si fossis pastor/a? Creus que és més difícil ser-ho ara 
que fa cinquanta anys? Què canviaria en el teu dia a dia?

ALGUNES PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A CLASSE:

https://drive.google.com/file/d/1_Bp9tlw7TgBD2gJ2YLb5AikqXzcPH5mw/view
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Visionarem algunes de les fotografies del projecte documental fotogràfic “La terre 
des paysans” que va fer Raymond Depardon durant més de deu anys a pagesos i 
pastors de la seva zona natal i reflexionarem sobre un parell de fotografies. (Si us in-
teressés el llibre i el projecte podeu adquirir el llibre aquí). També podem investigar 
sobre la vida de Raymond Depardon i la seva professió de documentalista i fotògraf.

Què tenen en comú les fotografies de Depardon amb la Cati, protagonista del curt-
metratge “Vull ser pastora”? Què els fa diferents? Podem fer un exercici d’anàlisi 
fotogràfic. En aquest enllaç en trobareu un exemple: 

blocs.xtec.cat/analisidefotografies/2013/12/17/exemple-danalisi-duna-fotografia/

RECURSOS RELACIONATS

https://www.magnumphotos.com/events/event/raymond-depardon-la-terre-des-paysans/
https://www.laie.es/es/libro/la-terre-des-paysans/9782020976312/704914
https://blocs.xtec.cat/analisidefotografies/2013/12/17/exemple-danalisi-duna-fotografia/
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sol sol
(ficció)

Direcció

Àlex Arroyo

Producció

Ensoldemà Films

Any

2021

Durada

11’

Sinopsi:

Xavier (Oriol Enrich) és un adolescent menorquí 
que no es troba còmode en el seu entorn. Amb 
l’arribada d’un turista català a l’illa intentarà 
resoldre els seus problemes explorant la seva 
sexualitat, per poder seguir creixenet en un 
espai natural com el de Sa Mesquida.

TEMES: 

Homosexualitat, LGTBI+, coming-of-age, 
adolescència, amor, cinema menorquí, 
LGTBI+, social,primer amor, cinema català
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ABANS DEL VISIONAT

A les pel·lícules, hi ha molts aspectes que es treballen i no acaben descobrint-se. 
Alguns exemples són el guió escrit, el tractament dels personatges, els materials 
del càsting, fotografies i vídeos del rodatge, etc. De fet, el mateix director del curt-
metratge, Àlex Arroyo, va escriure: “Aquests processos molts cops no funcionen. 
Les idees en el paper s’han de provar i fer els ajustaments necessaris perquè fun-
cionin durant la interpretació i el rodatge.”

A continuació us adjuntem alguns dels materials que formen part del procés de 
creació del curtmetratge “Sol sol”.

ALGUNES PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A CLASSE:

Fotografies “making of” durant el rodatge de “Sol sol”.

ESCENES SOL SOL
ESCENA PERSONATGES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ext
int
int
ext
int
ext
ext
ext
int
int
int
ext
ext
ext
int
int
int
int
ext
ext
ext
ext
ext
ext
ext
ext
ext
ext
ext

18:00

matí

matí

19:00

nit

17:00

18:00

20:30

migdia

migdia

11:00

19:15

20:30

22:00

molt matí

molt matí

berenar

16:00

18:00

18:00

18:00

19:30

19:30

20:00

20:30

18:00

20:00

Sa Mesquida

Casa

Casa

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Casa

Hortal

Casa

Sa Mesquida

HOrtal

Sa Mesquida

Casa

Casa

Casa

Hortal

Casa

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Sa Mesquida

Mirador

Habitació Xavier

Habitació Xavier

Molls

Terrasa Casa Judit

Molls

Costa i Platja

Pa Gros

Habitació Xavier + Porta

Cuina

Bany

Molls i Pont

Camp

Platja

Sala

Habitació Manel

Habitació Maria

Cuina

Pati

Pa Gros

Platja

Platja

Roques

Pa Gros

Pont

Escales

Platja

Pa Gros

Platja

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

# EXT/INT HORA LLOC LOCALITZACIÓ XAVIER MANEL LLUÏSA AMICS MARIA

Extracte del pla de rodatge de “Sol sol”. 
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Un altre exemple de materials generats durant la pel·lícula són les llistes de repro-
ducció que va crear el director inspirant-se en els seus personatges. Escoltar-les 
era una de les tasques que havien de fer els actors principals del film. Això els 
ajudava a entendre una mica més qui eren a la pel·lícula i perquè actuaven de la 
manera que ho feien.

A continuació us adjuntem aquestes cançons. Un exercici que proposem és es-
coltar-les a l’aula (o a casa) i a partir d’aquestes, elaborar una descripció de cada 
personatge, imaginant a partir de la música “que escolten” la seva identitat. Podem 
preguntar-nos què els hi agrada fer en el seu temps lliure, on viuen, a què volen 
dedicar-se, quin caràcter tenen, etc.

• Llista de reproducció d’en Manel (personatge de Catalunya central, 
per Ferran Simon): open.spotify.com/playlist/4bPvILDRptUnLwtV-
cEe3sE?si=2aaa152579434455

• Llista de reproducció d’en Xavier (personatge menorquí protagonitzat 
per Oriol Enrich): open.spotify.com/playlist/4scXL5odH8JOJTlCD6U-
TJ2?si=13f389469d614fa8

DESPRÉS DEL VISIONAT

Podem fer una petita reflexió grupal sobre el missatge que vol transmetre el direc-
tor amb el film i respondre a les següents preguntes:

• Per quina situació està passant el protagonista? 

• Per què s’està distanciant dels seus amics? 

• Com afronta la seva sexualitat?

• Com l’ajuda en Manel?

Reflexionem sobre l’últim pla on apareix el títol “Sol sol” i la seva simbologia. Per què 
creieu que el director ha escollit retornar al moment on els dos estan nedant i en Fe-
rran, de cop i volta, s’allunya del pla per nedar mentre en Xavier (protagonista) resta 
immòbil? Com creieu que podria seguir la relació que s’ha forjat entre ells dos?

Cinematogràficament, el curtmetratge també té unes decisions estilístiques i de 
contingut molt clares que es vinculen amb Menorca. L’Àlex Arroyo, director me-
norquí, ho tenia molt clar quan va elaborar “el mur d’inspiracions” que podeu veu-
re aquí. Sobre aquest document, l’Àlex ens explica:

https://open.spotify.com/playlist/4bPvILDRptUnLwtVcEe3sE?si=2aaa1525&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/4bPvILDRptUnLwtVcEe3sE?si=2aaa1525&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/4scXL5odH8JOJTlCD6UTJ2?si=13f38946&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/4scXL5odH8JOJTlCD6UTJ2?si=13f38946&nd=1
https://drive.google.com/file/d/1_xA56NFZNqL_OvI7oujz3-EOiaP0Yy09/view
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“El mur d’inspiracions resumeix el concepte menorquí i estival del film, amb tons 
poc saturats que transmeten tranquil·litat, i estils marcats segons la personalitat 
dels personatges.”

Quins altres aspectes del curtmetratge creieu que també reforcen la decisió de rei-
vindicar el seu territori i la llengua? Quins espais apareixen al curtmetratge? Quan 
es fa ús del menorquí?

RECURSOS RELACIONATS

L’Àlex Arroyo, director de “Sol sol” va preparar una llista dels seus referents per po-
der crear i construir l’univers del curtmetratge. Aquí us la deixem:

PEL·LÍCULES

• THE DREAMERS de Bernardo Bertolucci. Per aprendre a estimar.

• SUC DE SÍNDRIA d’Irene Moray. Pel ritme lent, delicat i sensible.

• BEACH RATS d’Eliza Hittman. Per entendre el procés d’assimilar l’homo-
sexualitat.

• TODO SOBRE MI MADRE de Xavier Dolan. Pel tractament del color.

•  CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino. Per ser la seva pel·lícula 
LGTBI+ per excel·lència que tracta els conflictes interns del personatge. 

ALTRES

• Kito Muño (fotògraf). Per com fa retrats del nu masculí.

• Henri Matisse (pintor). Per la importància del color.

• Yoko Ono (performance). Per com transmet un missatge a través de l’estètica.

• Els amics de les arts (músics). Per explicar les coses d’una manera fàcil.

• Kevin Pery (influencer mallorquí). Per creure en la seva visió.

També podeu consultar el següent enllaç on trobareu la guia pedagògica de la pe-
l·lícula “Call me by your name” i diverses activitats proposades que giren al voltant 
de l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere. Guia realitzada 
pel CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt 
Maresme. www.solidaries.org , educacio@solidaries.org 

ELS REFERENTS DE L’ÀLEX ARROYO

https://drive.google.com/file/d/1nzufrBIZQWwkFOU7ijQ7Xk0wRTQNkPum/view
http://www.solidaries.org
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